
 

 

 

 

 

 

ររសងួប្របសណីយ ៍និងទូរគមនាគមន ៍
កាច់រជុងវថីិលលខ  ១៣   និង ១០២  សង្កា ត់វតតភនំ   

ខណ្ឌ ដូនលពញ រាជធានីភនំលពញ  
ទូរស័ពទ ៖    855 23 722 333 
ទូរសារ ៖    855 23 723 222 

អីុមម៉ែល ៖    dns-admin@dns.net.kh                 
លេហទំព័រ ៖   www.trc.gov.kh 
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ការសសនើស ុុំលិខិតអនុញ្ញា តចុុះស ម្ ុះសគហទុំព័រ 

ល ម្ ោះលសវា លិខិតអនុញ្ញា តចុោះល ម្ ោះលេហទំព័រ (Domain Name Registration) 
ររសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

បញ្ាតតិររទូរេមនាេមនរ៍មពុជា ៖ 
 អងគភាពរដឋបាលនិងហិរញ្ាវតថុ ( មផនរទទួលពារយ ) 
 អងគភាពបញ្ាតតរិមម និងវវិាទ ( មផនរជំនាញពិនតិយបរកិាា រទូរេមនាេមន ៍) 

 អាសយដ្ឋឋ ន ៖ លៅរនុងបរលិវណ្ររសួងប្របសណី្យ ៍និងទូរេមនាេមន ៍   
                    កាច់រជុងវថិីលលខ  ១៣   និង ១០២     សង្កា ត់វតតភនំ  
                    ខណ្ឌ ដូនលពញ រាជធានភីនំលពញ  

 ទូរស័ពទ ៖    855 23 722 333 
 ទូរសារ ៖    855 23 723 222 
 អុីមម៉ែល ៖    dns-admin@dns.net.kh                 
 លេហទំព័រ ៖  www.trc.gov.kh 

លោលបណំ្ង 
ប្នការផតល់លសវា 

ផតល់ការរេប់រេងរបព័នធ និងលសវាលេហទពំរ័ឲ្យមានរបសទិធភាពតាមបទដ្ឋឋ ន 
អនតរជាតិ និងលបីរទូលាយលសវាបលចេរវទិាទូរេមនាេមន៍ និងព័តម៌ានជូនដល់
របជាពលរដឋទូលៅ។ 

មូលដ្ឋឋ នេតយុិតត  រពោះរាជររឹតយលលខ នស/ររត/០៣១២/១៧៥ សតីពី ការបលងាីតបញ្ាតតិររ
ទូរេមនាេមន៍រមពុជា ចុោះប្ថៃទី០១ មខមីនា ឆ្ន ២ំ០១២ ។ 

 អនុររឹតយលលខ  ១៤០ អ.ន.ររ.បរ  សតីព ីការលរៀបចំ និងដំលណី្ររបរពឹតតលៅរបស់ 
លលខាធិការដ្ឋឋ ន ប្នបញ្ាតតិររទូរេមនាេមន៍រមពុជា ចុោះប្ថៃទី០៦ មខ រញ្ញា     
ឆ្ន  ំ២០១២។ 

 របកាសលលខ ១៧៥ បទ.របរ សតីពី ការលផទរតួនាទី និងភាររិចេលៅបញ្ាតតិររ 
ទូរេមនាេមន៍រមពុជា ចុោះប្ថៃទី១១  មខមិថុនា ឆ្ន ២ំ០១២ 

 របកាសលលខ ១៥៥ ប.ទ/របរ ចុោះប្ថៃទី១៦ មខមិថុនា ឆ្ន ២ំ០០១ សតីពី ការ
លរៀបចំ និងការរេប់រេងរបពន័ធ និងលសវាអុនីធលឺណ្ត និងរបលភទលសវា VoIP 
លៅរពោះរាជាណាចរររមពុជា 

 សារាចរអនតរររសួងលលខ០០១សរ.មផ-បទ ចុោះប្ថៃទី២៨ មខរុមភៈ ឆ្ន  ំ
២០១២ សតីពី រេប់រេងការលធវីអាជីវរមម និងការលរបីរបាស់លសវារមម
ទូរេមនាេមន៍ 

 លិខិតលលខ ១៣១៩ ប.ទ ចុោះប្ថៃទី២៩ មខររាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០០២ សតីពី ការេិត
ប្ថលចុោះល ម្ ោះលេហទំព័រ និងបង់ប្ថលរបចឆំ្ន លំដ្ឋយអងគភាពរដឋ 

អតិថជិនមដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

ជនជាតិមខមរ ឬជនបរលទស ជារបូវនតបុេគល ឬនីតិបុេគល 

សតង់ដ្ឋលសវា  រយៈលពល ៧ប្ថៃ (ប្ថៃលធវីការ) លរកាយពីទទួលឯរសាររេប់រោន់ 
 ប្ថលចុោះល ម្ ោះ និងបង់របចឆំ្ន ៖ំ 
     រ. សាថ ប័នរដឋ ៖ 
         ១. ចុោះល ម្ ោះដំបូង េឺ 8.8 $ (8 $ + VAT 0.8$) 
         ២. បង់របចឆំ្ន ទំី១ េឺ 16.5 $ (15$ + VAT 1.5$) 
         ៣. បង់របចឆំ្ន ទំី២ េឺ 26.4 $ (24$ + VAT 2.4$) 
         ៤. បង់របចឆំ្ន ទំី៣ និង ឆ្ន បំនតបនាទ ប ់េឺ 33$ (30$ +VAT 3$) 
     ខ. សាធារណ្ជន៖ 
         ១. ចុោះល ម្ ោះដំបូង េឺ 44 $ (40 $ + VAT 4$) 
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     ២. បង់របចឆំ្ន ទំី១ េឺ 33 $ (30$ + VAT 3$) 
តរមវូការឯរសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

១.សរមាបល់េហទពំរ័របលភទ.gov.kh 
 លិខិតលសនីសុំជាផលូវការពីសាថ បន័សាមុ.ី.................................០១ចាប ់
 ចាប់ចមលងអតតសញ្ញាណ្បណ័្ណសញ្ញា តមិខមរ ឬ អតតសញ្ញាណ្បណ័្ណ  មន្តនតី
រាជការសុីវលិ របស់អនរទទួលសិទធកិានក់ាបល់េហទំពរ័...........០១ចាប ់

២. សរមាបល់េហទពំរ័របលភទ .com.kh, .net.kh 
 ចាប់ចមលងលិខតិបញ្ញា រក់ារចុោះរនុងបញ្ា ីររសួងពាណិ្ជារមម ...០១ចាប ់
 ចាប់ចមលងវញិ្ញា បនបរតចុោះបញ្ាពីាណិ្ជារមម........................០១ចាប ់
 សាល រសញ្ញា  (Trademark)............................................0១ចាប ់
 ចាប់ចមលងអតតសញ្ញាណ្បណ័្ណសញ្ញា តមិខមរ ឬ ប័ណ្ណរេួសារ ឬ 
 លិខិតឆលងមដន(ជនបរលទស)...........................................0១ចាប ់
 ចាប់ចមលងបណ្ណ័បា៉ែ តង ់..................................................0១ចាប ់

៣ . សរមាបល់េហទំពរ័របលភទ.org.kh 
 ចាប់ចមលងផលូ វការលខិិតអនុញ្ញា តមដលលចញលដ្ឋយររសងួការបរលទស  
 និងសហរបតិបតតកិារសរមាបអ់ងគការលរៅរដ្ឋឋ ភិបាល .............0១ចាប ់
 ចាប់ចមលងផលូ វការលខិិតអនុញ្ញា តមដលលចញលដ្ឋយររសងួមហាប្ផទ 
សរមាប់អងគការ ឬសមាេមរនុងរសុរ...................................0១ចាប ់

 ចាប់ចមលងលិខតិសំោល់ខលួន ឬ អតតសញ្ញាណ្ប័ណ្ណសញ្ញា តិមខមរ  
 ឬ លិខិតឆលងមដនជនបរលទស............................................0១ចាប ់

៤. សរមាបល់េហទពំរ័របលភទ .edu.kh 
 ចាប់ចមលងអនុររឹតយតបលងាតីរេោឹះសាថ នសរិាមដលលចញលដ្ឋយរាជរដ្ឋឋ ភិ
បាល ឬលិខិតរបកាសសតីពកីារលបីរសាលាមដលបានលចញលដ្ឋយ 
ររសួងអប់រ ំ    យុវជននិងរីឡា....................................... 0១ចាប ់

 ចាប់ចមលងលិខតិសំោល់ខលួន ឬ អតតសញ្ញាណ្ប័ណ្ណសញ្ញា តិមខមរ របស់
អនរទទួលសទិធកិានក់ាប.់................................................. 0១ចាប ់

៥. សរមាបល់េហទពំរ័របលភទ .mil.kh 
 លិខិតលសនីសុំផលូ វការពសីាថ បន័សាមុី .....................................០១ចាប ់
 ចាប់ចមលងលិខតិសំោល់ខលួន ឬ អតតសញ្ញាណ្ប័ណ្ណសញ្ញា តិមខមរ របស់
អនរទទួលសទិធកិានក់ាប.់..................................................0១ចាប ់

៦. សរមាបល់េហទពំរ័របលភទ .per.kh  
 ចាប់ចមលងអតតសញ្ញាណ្បណ័្ណ ឬប័ណ្ណរេួសារ ឬលិខតិឆលងមដន 
..................................................................................០១ចាប ់

លោបល់ អនរទទួលសិទធិលរបីរបាស់លេហទំព័រ រតូវអនុវតតឱ្យបានរតឹមរតូវតាមចាប់      
បទបបញ្ាតតិ លសចរដីមណ្នា ំ លិខិតបទដ្ឋឋ នលផេងៗមដលពារ់ព័នធ និងលសវា     
លេហទំព័រ ប្នរពោះរាជាណាចរររមពុជា ជាធរមាន ។ 

 

 

 

 

 



អាជ្ញា បណណ សេហវរង់ស៍ 

ល ម្ ោះលសវា អាជាា បណ្ណលន្តហវរង់ស៍ 
ររសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

បញ្ាតតិររទូរេមនាេមនរ៍មពុជា ៖ 
 អងគភាពរដឋបាលនិងហិរញ្ាវតថុ ( មផនរទទួលពារយ ) 
 អងគភាពរេប់រេងរលរអាកាសវទិយុ ( មផនរបលចេរលទស ) 

 អាសយដ្ឋឋ ន ៖ លៅរនុងបរលិវណ្ររសួងប្របសណី្យ ៍និងទូរេមនាេមន ៍   
                    កាច់រជុងវថិីលលខ  ១៣   និង ១០២     សង្កា ត់វតតភនំ  
                    ខណ្ឌ ដូនលពញ រាជធានភីនំលពញ  

 ទូរស័ពទ ៖    855 23 722 333 
 ទូរសារ ៖    855 23 723 222 
 អុីមម៉ែល ៖    dns-admin@dns.net.kh                 
 លេហទំព័រ ៖  www.trc.gov.kh 

លោលបណំ្ង 
ប្នការផតល់លសវា 

សរមួលដល់ការផតលអ់ាជាា បណ្ណលរបីរបាស់លន្តហវរង់ស ៍  ឲ្យរសបតាមបទបបញ្ាតតិ
វទិយុេមនាេមនរ៍បសស់ហភាពទូរេមនាេមន៍អនតរជាតិ និងចាប់ប្នរពោះរាជា
ណាចរររមពុជា លដីមបលីរបីរបាស់លន្តហវរង់ស៍ឲ្យមានរបសិទធភាព លជៀសវាងការ
ឆលងរខំាន។ 

មូលដ្ឋឋ នេតយុិតត  រពោះរាជររឹតយលលខ នស/ររត/០៣១២/១៧៥ ចុោះប្ថៃទី០១ មខមីនា         ឆ្ន ំ
២០១២ សតីពីការបលងាីតបញ្ាតតិររទូរេមនាេមន៍រមពុជា 

 អនុររឹតយលលខ ១៤០ អនររ.បរ ចុោះប្ថៃទី០៦ មខរញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការ
លរៀបចំ និងការរបរពឹតតលៅរបសល់លខាធកិារដ្ឋឋ  នប្នបញ្ាតតិររទូរេមនាេមន៍
រមពុជា 

 របកាសលលខ ១៧៥បទ.របរ ចុោះប្ថៃទ១ី១ មខតុលា ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការលផទរ
តួនាទី និងភាររិចេលៅ បញ្ាតតិររទូរេមនាេមន៍រមពុជា 

 របកាសលលខ ០៧២បទ.របរ ចុោះប្ថៃទី១៩ មខមីនា ឆ្ន ២ំ០០៨ សតីពីការ
រេប់រេងបរកិាា រវទិយុេមនាេមន៍ និងប្ថលលរបីរបាស់រលរអាកាសវទិយុ។ 

អតិថជិនមដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

ជនជាតិមខមរ ឬជនបរលទស ជារបូវនតបុេគល ឬនីតិបុេគល 

សតង់ដ្ឋលសវា  រយៈលពល១៥ប្ថៃ (ប្ថៃលធវីការ) លរកាយពីទទួលឯរសារមដលអនរលសនីសុំបាន
បំលពញរេប់រោន់។ 

 តប្មល៖ អនុវតតតាមរបកាសលលខ០៧២ ប.ទ.រប.រ ចុោះប្ថៃទ១ី៩ មខមីនា    ឆ្ន ំ
២០០៨ របស់ររសួងប្របសណី្យ ៍និងទូរេមនាេមន៍។ 

តរមវូការឯរសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

ផតល់អាជាា បណ្ណលន្តហវរង់ស៍សរមាប់៖ 
១. អាជាា បណ្ណលន្តហវរង់សស៍រមាបដ់លំណី្រការសាថ នយីវទិយុអាមា៉ែ ទរ័ (Amateur) 

 ពារយលសនីសុំចំនួន…………………………………………………០១ចាប់  
 បំលពញលរាណ្ៈភនិភាេប្នបរកិាា រ  
 ឯរសារលរាណ្ៈបលចេរលទសវទិយុអាមា៉ែ ទរ័ (Technical 

Specifications) 
 ចាប់ថតចមលងលខិិតបញ្ញា រ់ការអីាមា៉ែ ទរ័ 
 ចាប់ថតចមលង អតតសញ្ញាណ្ប័ណ្ណ ឬលិខតិឆលងមដន។ 

 

២. អាជាា បណ្ណលន្តហវរងស់៍សរមាបដ់លំណី្រការសាថ នយីវទិយុទារទ់ងរបលភទ  
     MF, HF, VHF, UHF៖ 

mailto:dns-admin@dns.net.kh


 ពារយលសនីសុំចំនួន…………………………………………………០១ចាប់  
 បំលពញលរាណ្ៈភនិភាេប្នបរកិាា រ  
 ឯរសារលរាណ្ៈបលចេរលទសវទិយុទារទ់ង (Technical 

Specifications) 
 ចាប់ថតចមលង អតតសញ្ញាណ្ប័ណ្ណ ឬលិខតិឆលងមដន 
 ចាប់ថតចមលង ប័ណ្ណសមាគ លោ់នយនត (ចំលពាោះវទិយុទារទ់ងដលំឡីងលលី     
រថយនត)។ 
 

៣. អាជាា បណ្ណលន្តហវរងស់ស៍រមាបដ់លំណី្រការសាថ នីយវទិយុផាយសលំឡង 
     AM, SW, FM៖ 

 ពារយលសនីសុំចំនួន…………………………………………………០១ចាប់  
 បំលពញលរាណ្ៈភនិភាេប្នបរកិាា រ  
 លិខិតអនុញ្ញា តឲ្យលធវីអាជវីរមមមផនរលសាតទសេន៍ពរីរសួងពត័ម៌ានលៅ
មានសុពលភាព 

 ឯរសារលរាណ្ៈបលចេរលទសមា៉ែ សុនីផាយ និងអងម់តន (Technical 
Specifications of Transmitter and Antenna) 

 ចាប់ថតចមលងអតតសញ្ញាណ្ប័ណ្ណ ឬ លិខិតឆលងមដន។ 
 

៤. អាជាា បណ្ណលន្តហវរង់សស៍រមាបដ់លំណី្រការសាថ នយីទូរទសេនរ៍បលភទ  
     VHF, UHF៖ 

 ពារយលសនីសុំចំនួន…………………………………………………០១ចាប់  
 បំលពញលរាណ្ៈភនិភាេប្នបរកិាា រ  
 លិខិតអនុញ្ញា តឲ្យលធវីអាជវីរមមមផនរលសាតទសេន៍ពរីរសួងពត័ម៌ានលៅ
មានសុពលភាព 

 ឯរសារលរាណ្ៈបលចេរលទសមា៉ែ សុនីផាយ និងអងម់តន (Technical 
Specifications of Transmitter and Antenna) 

 ចាប់ថតចមលងអតតសញ្ញាណ្ប័ណ្ណ ឬលិខតិឆលងមដន។ 
 

៥.  អាជាា បណ្ណលន្តហវរង់សស៍រមាបដ់លំណី្រការសាថ នយីវទិយុ MICROWAVE៖ 
 ពារយលសនីសុំចំនួន…………………………………………………០១ចាប់  
 បំលពញលរាណ្ៈភនិភាេប្នបរកិាា រ 
 ឯរសារលរាណ្ៈបលចេរលទសមា៉ែ សុនីផាយ និងអងម់តន (Technical 

Specifications of Transmitter and Antenna) 
 លិខិតអនុញ្ញា តលរតៀមបរមុងទុរលន្តហវរង់ស ៍(Frequencies 

Reservation) ពីបញ្ាតតរិរទូរេមនាេមនរ៍មពុជា 
 បំលពញតារាងទិនននយ័ទតីាងំសាថ នយីវទិយុតាមេរំដូូចមានជូនភាា ប ់និងរបូ
សណាឋ នបណាត ញ (Network Configuration) 

 ចាប់ថតចមលងអតតសញ្ញាណ្ប័ណ្ណ ឬ លិខិតឆលងមដន។ 
 

៦.  អាជាា បណ្ណលន្តហវរង់សស៍រមាបដ់លំណី្រការផតលល់សវាទូរស័ពទចលត័ នងិ       អ
ចល័តឥតលរបីមខេ៖ 

 ពារយលសនីសុំចំនួន…………………………………………………០១ចាប់  
 បំលពញលរាណ្ៈភនិភាេប្នបរកិាា រ 
 អាជាា បណ្ណរបតិបតតិការបណាត ញ និងផតលល់សវាទូរស័ពទចល័ត 
 អាជាា បណ្ណរបតិបតតិការផតលល់សវាទូរស័ពទអចលត័ឥតលរបីមខេ 



 ឯរសារលរាណ្ៈបលចេរលទសមា៉ែ សុនីផាយ អងម់តន (Technical 
Specifications of Transmitter and Antenna) 

 តារាងឧបសមពន័ធលមអតិតភាា ប់របស់សាថ នយី BTS នីមួយៗ 
 ចាប់ថតចមលង អតតសញ្ញាណ្ប័ណ្ណ ឬ លិខិតឆលងមដន។ 

 

៧.  អាជាា បណ្ណលន្តហវរង់សស៍រមាបដ់លំណី្រការសាថ នយីវទិយុផតលល់សវាអុនីធលឺណ្ត 
 ពារយលសនីសុំចំនួន…………………………………………………០១ចាប់  
 បំលពញលរាណ្ៈភនិភាេប្នបរកិាា រ 
 អាជាា បណ្ណរបតិបតតិការបណាត ញ និងផតលល់សវាអុនីធលឺណ្ត (ISP) 
 ឯរសារលរាណ្ៈបលចេរលទសមា៉ែ សុនីផាយ និងអងម់តន  (Technical 

Specifications of Transmitter and Antenna) 
 តារាងឧបសមពន័ធលមអតិតភាា ប់របស់សាថ នយី BTS នីមួយៗ 
 ចាប់ថតចមលងអតតសញ្ញាណ្ប័ណ្ណ ឬ លិខិតឆលងមដន។ 

 

៨.  អាជាា បណ្ណលន្តហវរង់សស៍រមាបដ់លំណី្រការសាថ នយី VSAT៖ 
 ពារយលសនីសុំចំនួន…………………………………………………០១ចាប់  
 បំលពញលរាណ្ៈភនិភាេប្នបរកិាា រ 
 ឯរសារលរាណ្ៈបលចេរលទសមា៉ែ សុនីផាយ និងអងម់តន (Technical 

Specifications of Transmitter and Antenna) 
 របូសណាឋ នបណាត ញ (Network Configuration) 
 ចាប់ថតចមលង អតតសញ្ញាណ្ប័ណ្ណ ឬ លិខិតឆលងមដន។ 

 

៩. អាជាា បណ្ណលន្តហវរង់សស៍រមាបដ់លំណី្រការសាថ នយី SATELLITE PHONE  
     (INMARSAT)៖ 

 ពារយលសនីសុំចំនួន...........................................................០១ចាប ់
 បំលពញលរាណ្ៈភនិភាេប្នបរកិាា រ  
 ឯរសារលរាណ្ៈបលចេរលទសប្នបរកិាា រ (Technical Specifications) 
 រិចេសនាប្នការលរបីរបាស់ 
 ចាប់ថតចមលង អតតសញ្ញាណ្ប័ណ្ណ ឬលិខតិឆលងមដន។ 

លោបល់  រតូវលរបីរបាស់លន្តហវរង់ស៍វទិយុរបរបលដ្ឋយអតថរបលោជន៍ និងរបសិទធភាព 

 រតូវលោរពបទបបញ្ាតតិប្នអនុសញ្ញា  រិចេរពមលរពៀង ឬសនធសិញ្ញា អនតរជាតមិាន
ជាអាទិ៍ ITU និងអនុសញ្ញា អនតរជាតិ លដីមបសីុវតថិភាពជីវតិលៅលលីដី អាកាស 
និងសមុរទ  

 រតូវធានាថាមិនលរបីរបាស់បរកិាា រវទិយុ លន្តហវរង់ស៍ នងិអានុភាពផាយលលីសពី
ការអនុញ្ញា តរនុងអាជាា បណ្ណ  

 អាជាា បណ្ណលន្តហវរង់ស៍មានសុពលភាពរយៈលពលមួយឆ្ន  ំ 
 ររណី្មានបំណ្ងឈបល់របីរបាស់លន្តហវរង់ស ៍ឬផ្លល ស់បតូរព័តម៌ានដូចមានមចង
រនុងអាជាា បណ្ណ រតូវផតល់ដំណឹ្ងជាលាយលរាអរេររតឹមរតូវមរបញ្ាតតិររ
ទូរេមនាេមន៍រមពុជា ។ 

 

 

 

 



ការសសនើស ុុំវិញ្ញា បនបរតសបើរអាជីវរមមសាលបសរមើសសវាអុីនធឺសណតកាសហវ 
ល ម្ ោះលសវា វញិ្ញា បនប័រតលបីរអាជីវរមមបលរមីលសវាអុីនធឺលណ្តកាលហវ (Internet Café) 
ររសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

បញ្ាតតិររទូរេមនាេមនរ៍មពុជា ៖ 
 អងគភាពរដឋបាលនិងហិរញ្ាវតថុ ( មផនរទទួលពារយ ) 
 អងគភាពបញ្ាតតរិមម និងវវិាទ (មផនរជនំាញពិនតិយបរកិាា រទូរេមនាេមន)៍ 

 អាសយដ្ឋឋ ន ៖ លៅរនុងបរលិវណ្ររសួងប្របសណី្យ ៍និងទូរេមនាេមន ៍   
                    កាច់រជុងវថិីលលខ  ១៣   និង ១០២     សង្កា ត់វតតភនំ  
                    ខណ្ឌ ដូនលពញ រាជធានភីនំលពញ  

 ទូរស័ពទ៖ 855 23 722 333 
 ទូរសារ៖ 855 23 723 222 
 អុីមម៉ែល៖ internetcafe@trc.gov.kh                 
 លេហទំព័រ៖  www.trc.gov.kh 

លោលបណំ្ង 
ប្នការផតល់លសវា 

ផតល់ការរេប់រេងរបព័នធ និងលសវាអុីនធលឺណ្តឲ្យមានរបសទិធភាពតាមបទដ្ឋឋ ន 
អនតរជាតិ និងលបីរទូលាយលសវាបលចេរវទិាទូរេមនាេមន៍ និងព័តម៌ានជូនដល់
របជាពលរដឋទូលៅ។ 

មូលដ្ឋឋ នេតយុិតត  រពោះរាជររឹតយលលខ នស/ររត/០៣១២/១៧៥ សតីពីការបលងាីតបញ្ាតតិររ
ទូរេមនាេមន៍រមពុជា ចុោះប្ថៃទី០១ មខមីនា ឆ្ន ២ំ០១២ ។ 

 អនុររឹតយលលខ ១៤០ អ.ន.ររ .បរ សតីពីការលរៀបចំនិងដំលណី្ររបរពឹតតលៅ
របស់លលខាធិការដ្ឋឋ ន ប្នបញ្ាតតិររទូរេមនាេមន៍រមពុជា ចុោះប្ថៃទី០៦ មខ
រញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១២។ 

 របកាសលលខ ១៧៥ បទ.របរ សតីពីការលផទរតួនាទី និងភាររិចេលៅបញ្ាតតិររ 
ទូរេមនាេមន៍រមពុជា ចុោះប្ថៃទី១១  មខមិថុនា ឆ្ន ២ំ០១២ 

 របកាសលលខ ១៥៥ ប.ទ/របរ ចុោះប្ថៃទី១៦ មខមិថុនា ឆ្ន ២ំ០០១ សតីពីការ
លរៀបចំ និងការរេប់រេងរបពន័ធ និងលសវាអុនីធលឺណ្ត និងរបលភទលសវា VoIP 
លៅរពោះរាជាណាចរររមពុជា 

 សារាចរអនតរររសួងលលខ០០១សរ.មផ-បទ ចុោះប្ថៃទ២ី៨មខរុមភោះឆ្ន ២ំ០១២
សតីពីរេប់រេងការលធវីអាជីវរមម និង ការលរបីរបាស់លសវារមមទូរេមនាេមន៍ 

 លិខិតលលខ ១៧៩ ប.ទ ចុោះប្ថៃទី១៩ មខរញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០០០ សតីពីអាជាា បណ្ណ
លបីរអាជីវរមមសាលបលរមីអុីនធឺមណ្ត 

អតិថជិនមដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

ជនជាតិមខមរ ឬជនបរលទស ជារបូវនតបុេគល ឬនីតិបុេគល 

សតង់ដ្ឋលសវា  រយៈលពល ៧ប្ថៃ (ប្ថៃលធវីការ) លរកាយពីទទួលឯរសាររេប់រោន់ 
 តប្មលសុំវញិ្ញា បនបរត៖ 

 ឆ្ន ដំំបូង       ៖  ១២០ ០០០ លរៀល 
 ឆ្ន បំនតបនាទ ប់ ៖     ៨០ ០០០ លរៀល 

តរមវូការឯរសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

ផតល់វញិ្ញា បនប័រតលបីរអាជីវរមមបលរមីលសវាអុីនធឺលណ្តកាលហវ  
 ចាប់ចមលងអតតសញ្ញាណ្បណ័្ណ ឬប័ណ្ណរេួសារ ឬ លិខិតឆលងមដន  
..................................................................................០១ចាប ់

 លិខិតបញ្ញា រ់ពអីាជាា ធរមូលដ្ឋឋ ន រនុងការអនុញ្ញា តឱ្យលរបីរបាស់ទតីាងំ
សាល ឬរិចេសនាជួលផទោះមានបញ្ញា រព់ីអាជាា ធរមូលដ្ឋឋ ន (រនុងររណី្
ជួលទីតាងំ) ................................................................០១ចាប ់

 វញិ្ញា បនបរតលបីរអាជវីរមមសាលបលរមីលសវាអុនីធមឺណ្តកាលហវចស់

mailto:internetcafe@trc.gov.kh


..................................................................................០១ចាប ់

លោបល់ អនរទទួលវញិ្ញា បនបរតលបរីអាជីវរមមសាលបលរមីលសវាអុនីធឺមណ្តកាលហវរតវូអនុ
វតតឱ្យបានរតឹមរតូវតាមចាប់បទបបញ្ាតត ិលសចរដីមណ្នា ំលិខិតបទដ្ឋឋ នលផេងៗ
មដលពារ់ព័នធ និងលសវាលេហទំព័រប្នរពោះរាជាណាចរររមពុជាជាធរមាន ។ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



អាជ្ញា ប័ណណ សសវាបស ា្ ើឆាប់រហស័អនតរជ្ញតិ 

ល ម្ ោះលសវា អាជាា ប័ណ្ណលសវាបលញ្ាីឆ្ប់រហ័សអនតរជាតិ 
ររសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

ររសួងប្របសណី្យ ៍និងទូរេមនេមន ៍
 អេគនាយរដ្ឋឋ នប្របសណី្យ ៍និងទូរេមនាេមន ៍
 នាយរដ្ឋឋ នលោលនលោបាយប្របសណី្យ ៍

 អាសយដ្ឋឋ ន ៖ កាច់រជុងវថិីលលខ ១៣  និង ១០២  សង្កា ត់វតតភនំ  
                    ខណ្ឌ ដូនលពញ រាជធានភីនំលពញ  

 ទូរស័ពទ : 0២៣ ៧២៤ ២២២/០២៣ ៧២២ ០៥៩ 
 ទូរសារ : ០២៣ ៧២៤ ៦១៣ 
 អុីមម៉ែល :postal-policy@mptc.gov.kh 
 លេហទំព័រ : www.mptc.gov.kh 

លោលបណំ្ង 
ប្នការផតល់លសវា 

ការផតល់អាជាា ប័ណ្ណលសវាបលញ្ាីឆ្ប់រហ័សអនតរជាតិ ជូនមផនរឯរជនជារបូវនត
បុេគល ឬនីតិបុេគលលធវី អាជីវរមមបលរមីលសវាទទួល របមូល ដឹរជញ្ាូ ន និងមចរ
ចយនូវរាល់សំបុរត រញ្េ បតូ់ច និងរញ្េប់ធមំានទមៃន់អតិបរមិា៥០េីឡូរកាម 
លដ្ឋយរសបចាប់  លដីមបជួីយបលំពញបមនថមលលីលសវាប្របសណី្យ ៍និងបលរមីតាម
សំណូ្មពរបស់របជាពលរដឋ 

មូលដ្ឋឋ នេតយុិតត  បានល ីញរពោះរាជររឹតយលលខនស/ររត/០៩១៣/៩០៣  ចុោះប្ថៃទ២ី៤ មខរញ្ញា  
ឆ្ន ២ំ០១៣ សដីពី ការមតងតាងំរាជរដ្ឋឋ ភិបាលប្នរពោះរាជាណាចរររមពុជា 

 បានល ីញរពោះរាជររឹតយលលខនស/ររត/១២១៣/១៣៩៣  ចុោះប្ថៃទ២ី១ មខធនូ  
ឆ្ន ២ំ០១៣  សដីពី ការមរសរមលួ និងបំលពញបមនថមសមាសភាពរាជរដ្ឋឋ ភបិាល
ប្នរពោះរាជាណាចរររមពុជា 

 បានល ីញរពោះរាជររមលលខ០២/នស/៩៤ ចុោះប្ថៃទ២ី០ មខររាដ្ឋ ឆ្ន ១ំ៩៩៤ 
មដលរបកាសឲ្យលរបីចាបស់ដពីី ការលរៀបចំ និងការរបរពឹតដលិៅប្នេណ្ៈរដឋមន្តនដ ី

 បានល ីញរពោះរាជររមលលខ នស/ររម/០១៩៦/២០ ចុោះប្ថៃទី២៤ មខមររា 
ឆ្ន ១ំ៩៩៦ មដល របកាសឲ្យលរបីចាប់សដីពី ការបលងាីតររសួងប្របសណី្យ ៍
និងទូរេមនាេមន៍ 

 បានល ីញរពោះរាជររមលលខ នស/ររម/០៧០២/០១២ ចុោះប្ថៃទី១១ មខ     
ររាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០០២ មដលរបកាសឲ្យលរបីចាប់សដីពី វសិ័យប្របសណី្យ ៍

 បានល ីញអនុររឹតយលលខ ៣៩ អនររ/បរ ចុោះប្ថៃទី២៨ មខមររា ឆ្ន ២ំ០១៤ 
សដីពី ការលរៀបចំ និងការរបរពឹតដិលៅរបស់ររសួងប្របសណី្យ ៍ និង
ទូរេមនាេមន៍ 

 របកាសអនដរររសួងលលខ ១១២០ របរ.បទ.សហវ.ចមព ចុោះប្ថៃទី១០ មខ
វចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០០៦ សដីពី អាជាា ប័ណ្ណលសវាបលញ្ាីឆ្ប់រហ័សអនដរជាតិ 

 របកាសអនដរររសួងលលខ ១២៤២ របរ.បទ.សហវ.ចមព ចុោះប្ថៃទី២៩ មខ
វចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០០៦   សដីពី វលិសាធនរមមរបការ១១ ប្នរបកាសអនដរររសងួសតពី ី
អាជាា ប័ណ្ណលសវាបលញ្ាីឆ្ប់រហ័ស អនដរជាតិ 

អតិថជិនមដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

ជនជាតិមខមរ ឬជនបរលទស ជារបូវនតបុេគល ឬនីតិបុេគល 

សតង់ដ្ឋលសវា  មានរយៈលពល ១៥ ប្ថៃ (ប្ថៃលធវីការ) លរកាយលពលទទួលបានឯរសាររេប់ 
លដីមបផីតល់អាជាា ប័ណ្ណ  

http://www.mptc.gov.kh/


 តប្មលអាជាា ប័ណ្ណរតូវបានរណំ្ត់ ៤,២០០,០០០៛(បួនលានពរីរយពានល់រៀល) 
រនុង ០១ឆ្ន  ំ

តរមវូការឯរសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

មផនរឯរជនជារបូវនតបុេគល ឬនីតបុិេគល មដលអាចលធវីអាជវីរមមបលរមីលសវាបលញ្ាី
ឆ្ប់រហ័សអនតរជាតិ រតូវមានលរាណ្ៈដូចខាងលរកាម ៖ 

 វញិ្ញា បនបរតបញ្ញា រ់ការចុោះល ម្ ោះរនុងបញ្ា ីពាណិ្ជារមម មដលមានសពុល
ភាព ប្នរពោះរាជាណាចរររមពុជា (បញ្ញា រស់ាលារាជធានីភនលំពញ) 

 បណ្ណបា៉ែ តង់រនុងឆ្ន មំដលលសនីសុំ (បញ្ញា រស់ាលារាជធានភីនលំពញ) 
 ពនធលលីតប្មលបមនថម Vat (បញ្ញា រ់សាលារាជធានភីនំលពញ) 
 អតតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខតិឆលងមដនថតចមលងមដលមានសពុលភាព
(បញ្ញា រ់សាលារាជធានភីនំលពញ) 

 របូថត៤x៦ ចំនួន២សនលរឹ 
 មានទីតាងំសមរសប និងមានលខិតិបញ្ញា រ ់ឬជួលទសីាន រក់ារររុមហនុន
ចាស់លាស់ (ឯរសារថតចមលង និងលបាោះរតាររុមហនុន) 

 របារ់ររ់មួយលានលរៀល 
លោបល់ ោម នរបូវនតបុេគល ឬនិតបុិេគលណាមួយ អាចលធវីអាជីវរមមលសវាបលញ្ាីឆ្ប់រហ័ស

អនតរជាតិ      លដ្ឋយោម នអាជាា ប័ណ្ណ       មានសុពលភាពលចញលដ្ឋយររសួង 
ប្របសណី្យ ៍និងទូរេមនាេមន៍លឡីយ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការសសនើស ុុំលិខិតទទួលសាា ល់ជ្ញភ្នន រ់ងារនា ុំចូល(ចចរចាយ)បរកិាា រវិទយគុមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍ 
ល ម្ ោះលសវា ផតល់លិខិតទទួលសាគ លជ់ាភាន រ់ង្ករនាចូំល ( មចរចយ )  បរកិាា រវទិយុ

េមនាេមន ៍និងទូរេមនាេមន៍ 
ររសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

បញ្ាតតិររទូរេមនាេមនរ៍មពុជា ៖ 
 អងគភាពរដឋបាលនិងហិរញ្ាវតថុ ( មផនរទទួលពារយ ) 
 អងគភាពរេប់រេងរលរអាកាសវទិយុ និងអងគភាពបញ្ាតតរិមម និងវវិាទ (មផនរ
បលចេរលទស) 

 អាសយដ្ឋឋ ន ៖ លៅរនុងបរលិវណ្ររសួងប្របសណី្យ ៍និងទូរេមនាេមន ៍   
                    កាច់រជុងវថិីលលខ  ១៣   និង ១០២  សង្កា ត់វតតភនំ  
                    ខណ្ឌ ដូនលពញ រាជធានភីនំលពញ  

 ទូរស័ពទ៖ ០២៣ ៧២២ ៣៣៣  Ext: ២២៨ 
 ទូរសារ៖ ០២៣ ៧២៣ ២២២ 
 អុីមម៉ែល៖ fmu@trc.gov.kh (ការលសនីសុំបរកិាា រវិទយុេមនាេមន)៍ 
            rdu@trc.gov.kh (ការលសនីសុំបរកិាា រទូរេមនាេមន៍) 

 លេហទំព័រ៖ www.trc.gov.kh 
លោលបណំ្ង 
ប្នការផតល់លសវា 

សរមួលដល់ការផតលល់ខិិតទទួលសាគ លជ់ាភាន រង់្ករនាចូំល(មចរចយ) បរកិាា រ
វទិយុេមនាេមន៍ និងទូរេមនាេមន៍ឲ្យរសបតាមចាប់ប្នរពោះរាជាណាចររ   
រមពុជា លដីមបធីានាេុណ្ភាពលសវា និងការរេបរ់េងបរកិាា រវទិយុេមនាេមន៍ និង
ទូរេមនាេមន៍ឲ្យបានរតឹមរតូវតាមបទដ្ឋឋ នបលចេរលទស។ 

មូលដ្ឋឋ នេតយុិតត  រពោះរាជររឹតយលលខ នស/ររត/០៣១២/១៧៥ ចុោះប្ថៃទី០១ មខមីនា ឆ្ន ំ
២០១២ សតីពីការបលងាីតបញ្ាតតិររ ទូរេមនាេមន៍រមពុជា 

 អនុររឹតយលលខ១៤០អនររ.បរ ចុោះប្ថៃទី០៦ មខរញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការ
លរៀបចំ និងការរបរពឹតតលៅរបសល់លខាធិការដ្ឋឋ នប្នបញ្ាតតិររទូរេមនាេមន៍
រមពុជា 

 របកាសលលខ ១៧៥បទ.របរ ចុោះប្ថៃទ១ី១ មខតុលា ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការលផទរ
តួនាទី និងភាររិចេលៅបញ្ាតតិររទូរេមនាេមន៍រមពុជា 

 របកាសលលខ ០៧២បទ.របរ ចុោះប្ថៃទី១៩ មខមីនា ឆ្ន ២ំ០០៨ សតីពីការ
រេប់រេងបរកិាា រវទិយុេមនាេមន៍ និងប្ថលលរបីរបាស់រលរអាកាសវទិយុ 

 របកាសលលខ ២០៨បទ.របរ ចុោះប្ថៃទី២៩ មខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១០ សតីពីការទទួល
សាគ ល់យថារបលភទ (Type Approval) លលីបរកិាា រវទិយុេមនាេមន៍ និងបរកិាា រ
ទូរេមនាេមន៍ 

អតិថជិនមដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

ជនជាតិមខមរ ឬបរលទស ជារបូវនតបុេគល ឬនីតបុិេគល 

សតង់ដ្ឋលសវា 
 រយៈលពល១០ប្ថៃ (ប្ថៃលធវីការ)  លរកាយពីបានបំលពញឯរសាររេប់រោនព់ី
អនរលសនីសុំ។ 

 តប្មល USD. 800.00 (របាបំីរយដុលាល រអាលមររិ) 

តរមវូការឯរសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

ផតល់លិខិតទទួលសាគ លជ់ាភាន រ់ង្ករនាចូំល(មចរចយ)បរកិាា រវទិយុេមនាេមន ៍
និងទូរេមនាេមន៖៍ 

 ពារយសុំទទួលសាគ លជ់ាភាន រ់ង្ករនាចូំល(មចរចយ)បរកិាា រវទិយុ
េមនាេមន ៍និងទូរេមនាេមន៍........................................០១ចាប ់

 ចាប់ចមលងអតតសញ្ញាណ្បណ្ណ បណ្ណរេួសារ ឬលិខតិឆលងមដ...០១ចាប ់
 ចាប់ចមលងវញិ្ញា បនបរតចុោះបញ្ាពីាណិ្ជារមម........................០១ចាប ់

http://www.trc.gov.kh/


 លិខិតបញ្ញា រ់ទទួលសាគល់ការលបីរររុមហនុនលធវីអាជីវរមមពរីរសងួ
ពាណិ្ជារមម.................................................................០១ចាប ់

 ចាប់ចមលងបណ្ណបា៉ែ តង ់(របបសវ័យរបកាស)មដលមានសុពលភាព
.................................................................................០១ចាប់ 

បញ្ញា រ ់៖ ចំលពាោះររុមហនុនមដលរពុំងផតលល់សវាទូរេមនាេមន៍ មិនតរមវូឲ្យលសនី
សុំលិខិតទទួលសាគ ល់ជាភាន រង់្ករនាចូំល (មចរចយ) បរកិាា រវទិយុេមនាេមន ៍
និងទូរេមនាេមនល៍ឡីយ។ 

លោបល់  របូវនតបុេគល ឬនីតបុិេគលមដលមានបំណ្ងចងល់ធវីការនាចូំល លរ់ ជួសជុល 
បរកិាា រវទិយុេមនាេមន ៍និងទូរេមនាេមន៍រេប់របលភទ រតូវដ្ឋរ់ពារយសុំលៅ
បញ្ាតតិររទូរេមនាេមនរ៍មពុជា ។ 

 ោម នរបូវនតបុេគល ឬនីតបុិេគលណាមួយអាចលធវីការនាចូំល លរ ់ជួសជុល 
បរកិាា រវទិយុេមនាេមន ៍និងទូរេមនាេមន៍រេប់របលភទ លដ្ឋយោម នលសចរតី
សលរមច ឬវញិ្ញា បនបរត ឬ លិខិតអនុញ្ញា ត ផតល់លដ្ឋយបញ្ាតតិររ
ទូរេមនាេមនរ៍មពុជា ។  

 រនុងររណី្អនរដ្ឋរព់ារយសុំមនិបានបលំពញឯរសាររេបរ់ោនល់ទ បញ្ាតតរិរ
ទូរេមនាេមន ៍រមពុជាមិនអនុញ្ញា តផតល់ជូនតាមការលសនីសុលំឡីយ៕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការសសនើស ុុំវិញ្ញា បនបរត របចា ុំឆាន ុំនា ុំចូល លរ់ និងជួសជុលបរកិាា រវិទយគុមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍ 

ល ម្ ោះលសវា ផតល់វញិ្ញា បនបរតរបចឆំ្ន នំាចូំល លរ់ និងជួសជុលបរកិាា រវទិយុេមនាេមន ៍និង
ទូរេមនាេមន ៍

ររសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

បញ្ាតតិររទូរេមនាេមនរ៍មពុជា ៖ 
 អងគភាពរដឋបាលនិងហិរញ្ាវតថុ ( មផនរទទួលពារយ ) 
 អងគភាពរេប់រេងរលរអាកាសវទិយុ និងអងគភាពបញ្ាតតរិមម និងវវិាទ (មផនរ
បលចេរលទស) 

 អាសយដ្ឋឋ ន ៖ លៅរនុងបរលិវណ្ររសួងប្របសណី្យ ៍និងទូរេមនាេមន ៍   
                    កាច់រជុងវថិីលលខ  ១៣   និង ១០២  សង្កា ត់វតតភនំ  
                    ខណ្ឌ ដូនលពញ រាជធានភីនំលពញ  

 ទូរស័ពទ៖ ០២៣ ៧២២ ៣៣៣  Ext: ២២៨ 
 ទូរសារ៖ ០២៣ ៧២៣ ២២២ 
 អុីមម៉ែល៖ fmu@trc.gov.kh (ការលសនីសុំបរកិាា រវិទយុេមនាេមន)៍ 
            rdu@trc.gov.kh (ការលសនីសុំបរកិាា រទូរេមនាេមន៍) 

 លេហទំព័រ៖ www.trc.gov.kh 
លោលបណំ្ង 
ប្នការផតល់លសវា 

សរមួលដល់ការផតល់វញិ្ញា បនបរត នាចូំល លរ់ និងជួសជុលបរកិាា រវទិយុ
េមនាេមន ៍និងទូរេមនាេមន៍ឲ្យរសបតាមចាប់ប្នរពោះរាជាណាចរររមពុជា 
លដីមបធីានាេុណ្ភាពលសវា និងការរេប់រេងបរកិាា រវទិយុេមនាេមន៍ និង
ទូរេមនាេមន៍ឲ្យបានរតឹមរតូវតាមបទដ្ឋឋ នបលចេរលទស និងសតង់ដ្ឋរ 

មូលដ្ឋឋ នេតយុិតត  រពោះរាជររឹតយលលខ នស/ររត/០៣១២/១៧៥ ចុោះប្ថៃទី០១ មខមីនា ឆ្ន ំ
២០១២ សតីពីការបលងាីតបញ្ាតតិររ ទូរេមនាេមន៍រមពុជា 

 អនុររឹតយលលខ១៤០អនររ.បរ ចុោះប្ថៃទី០៦ មខរញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការ
លរៀបចំ និងការរបរពឹតតលៅរបសល់លខាធិការដ្ឋឋ នប្នបញ្ាតតិររទូរេមនាេមន៍
រមពុជា 

 របកាសលលខ ១៧៥បទ.របរ ចុោះប្ថៃទ១ី១ មខតុលា ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការលផទរ
តួនាទី និងភាររិចេលៅបញ្ាតតិររ ទូរេមនាេមន៍រមពុជា 

 របកាសលលខ ០៧២បទ.របរ ចុោះប្ថៃទី១៩ មខមីនា ឆ្ន ២ំ០០៨ សតីពីការ
រេប់រេងបរកិាា រវទិយុេមនាេមន៍ និងប្ថលលរបីរបាស់រលរអាកាសវទិយុ 

 របកាសលលខ ២០៨បទ.របរ ចុោះប្ថៃទ២ី៩ មខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១០ សតីពីការទទួល
សាគ ល់យថារបលភទ (Type Approval) លលីបរកិាា រវទិយុេមនាេមន៍ និង
បរកិាា រទូរេមនាេមន៍ 

អតិថជិនមដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

ជនជាតិមខមរ ឬបរលទស ជារបូវនតបុេគល ឬនីតបុិេគល 

សតង់ដ្ឋលសវា  រយៈលពល១០ប្ថៃ (ប្ថៃលធវីការ)  លរកាយពីបានបំលពញឯរសាររេប់រោនព់អីនរ
លសនីសុំ។ 

 តប្មល USD. 100.00 (មួយរយដុលាល រអាលមររិ) 

តរមវូការឯរសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

ផតល់វញិ្ញា បនបរតរបចឆំ្ន នំាចូំល លរ់ និងជួសជុលបរកិាា រវទិយុេមនាេមន ៍ នងិ
ទូរេមនាេមន៖៍ 

 ពារយលសនីសុំ...................................................................០១ចាប ់
 ចាប់ថតចមលងបណ្ណបា៉ែ តង់...............................................០១ចាប ់
 ចាប់ថតចមលង អតតសញ្ញាណ្បណ្ណ ឬបណ្ណរេួសារ ឬលិខតិឆលងមដន

http://www.trc.gov.kh/


..................................................................................០១ចាប ់
 ចាប់ថតចមលងវញិ្ញា បនបរតចុោះបញ្ា ីពាណិ្ជារមមមដលមានសពុលភាព
..................................................................................០១ចាប ់

 ចាប់ចមលងបណ្ណបា៉ែ តង ់(របបសវ័យរបកាស)មដលមានសុពលភាព
..................................................................................០១ចាប ់

លោបល់  របូវនតបុេគល ឬនីតបុិេគលមដលមានបំណ្ងចងល់ធវីការនាចូំល លរ់ ជួសជុល 
បរកិាា រវទិយុេមនាេមន ៍និងទូរេមនាេមន៍រេប់របលភទ រតូវដ្ឋរ់ពារយសុំលៅ
បញ្ាតតិររទូរេមនាេមន៍រមពុជា  

 ោម នរបូវនតបុេគល ឬនីតិបុេគលណាមួយអាចលធវីការនាចូំល លរ់ ជួសជុល 
បរកិាា រវទិយុេមនាេមន៍ និងទូរេមនាេមន៍រេប់របលភទលដ្ឋយោម នលសចរតី
សលរមច ឬវញិ្ញា បនបរត ឬលិខតិអនុញ្ញា តផតលល់ដ្ឋយបញ្ាតតរិរទូរេមនាេមន៍
រមពុជា  

 រនុងររណី្អនរដ្ឋរ់ពារយសុំមិនបានបំលពញឯរសាររេប់រោន់លទ បញ្ាតតិររ
ទូរេមនាេមន៍ រមពុជាមិនអនុញ្ញា តផតល់ជូនតាមការលសនីសុំលឡីយ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការសសនើស ុុំវិញ្ញា បនបរតរបចា ុំឆាន ុំលរ់ និងជួសជុលបរកិាា រវិទយគុមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍ 

ល ម្ ោះលសវា 
ផតល់វញិ្ញា បនបរតរបចឆំ្ន លំរ់ និងជួសជុលបរកិាា រវទិយុេមនាេមន៍ និង
ទូរេមនាេមន៍ 

ររសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

បញ្ាតតិររទូរេមនាេមនរ៍មពុជា ៖ 
 អងគភាពរដឋបាលនិងហិរញ្ាវតថុ ( មផនរទទួលពារយ ) 
 អងគភាពរេប់រេងរលរអាកាសវទិយុ និងអងគភាពបញ្ាតតរិមម និងវវិាទ (មផនរ
បលចេរលទស) 

 អាសយដ្ឋឋ ន ៖ លៅរនុងបរលិវណ្ររសួងប្របសណី្យ ៍និងទូរេមនាេមន ៍   
                    កាច់រជុងវថិីលលខ  ១៣   និង ១០២  សង្កា ត់វតតភនំ  
                    ខណ្ឌ ដូនលពញ រាជធានភីនំលពញ  

 
 ទូរស័ពទ៖ ០២៣ ៧២២ ៣៣៣  Ext: ២២៨ 
 ទូរសារ៖ ០២៣ ៧២៣ ២២២ 
 អុីមម៉ែល៖ fmu@trc.gov.kh (ការលសនីសុំបរកិាា រវិទយុេមនាេមន)៍ 
            rdu@trc.gov.kh (ការលសនីសុំបរកិាា រទូរេមនាេមន៍) 

 លេហទំព័រ៖ www.trc.gov.kh 
លោលបណំ្ង 
ប្នការផតល់លសវា 

សរមួលដល់ការផតល់វញិ្ញា បនបរតរបចឆំ្ន លំរ់ និងជួសជុលបរកិាា រវទិយុ
េមនាេមន ៍និងទូរេមនាេមន៍ឲ្យរសបតាមចាប់ប្នរពោះរាជាណាចរររមពុជា 
លដីមបធីានាេុណ្ភាពលសវា និងការរេប់រេងបរកិាា រវទិយុេមនាេមន៍ និង
ទូរេមនាេមន៍ឲ្យបានរតឹមរតូវតាមបទដ្ឋឋ ន  បលចេរលទស និងសតង់ដ្ឋរ។ 

មូលដ្ឋឋ នេតយុិតត  រពោះរាជររឹតយលលខ នស/ររត/០៣១២/១៧៥ ចុោះប្ថៃទី០១ មខមីនា ឆ្ន ំ
២០១២ សតីពីការបលងាីតបញ្ាតតិររ ទូរេមនាេមន៍រមពុជា 

 អនុររឹតយលលខ១៤០អនររ.បរ ចុោះប្ថៃទី០៦ មខរញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការ
លរៀបចំ និងការរបរពឹតតលៅរបសល់លខាធិការដ្ឋឋ នប្នបញ្ាតតិររទូរេមនាេមន៍
រមពុជា 

 របកាសលលខ ១៧៥បទ.របរ ចុោះប្ថៃទ១ី១ មខតុលា ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការលផទរ
តួនាទី និងភាររិចេលៅបញ្ាតតិររ ទូរេមនាេមន៍រមពុជា 

 របកាសលលខ ០៧២បទ.របរ ចុោះប្ថៃទី១៩ មខមីនា ឆ្ន ២ំ០០៨ សតីពីការ
រេប់រេងបរកិាា រវទិយុេមនាេមន៍ និងប្ថលលរបីរបាស់រលរអាកាសវទិយុ 

 របកាសលលខ ២០៨បទ.របរ ចុោះប្ថៃទ២ី៩ មខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១០ សតីពីការទទួល
សាគ ល់យថារបលភទ (Type Approval) លលីបរកិាា រវទិយុេមនាេមន៍ និង
បរកិាា រទូរេមនាេមន៍ 

អតិថជិនមដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

ជនជាតិមខមរ ឬជនបរលទស ជារបូវនតបុេគល ឬនីតិបុេគល 

សតង់ដ្ឋលសវា  រយៈលពល១០ប្ថៃ (ប្ថៃលធវីការ)  លរកាយពីបានបំលពញឯរសាររេប់រោនព់អីនរ
លសនីសុំ។ 

 តប្មល USD. 50.00 (ហាសិបដុលាល រអាលមររិ) 
តរមវូការឯរសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

វញិ្ញា បនបរតរបចឆំ្ន លំរ់ និងជួសជុលបរកិាា រវទិយុេមនាេមន៍ និង
ទូរេមនាេមន៍៖ 

 ពារយលសនីសុំ...................................................................០១ចាប ់
 ចាប់ថតចមលងបណ្ណបា៉ែ តង់...............................................០១ចាប ់

http://www.trc.gov.kh/


 ចាប់ថតចមលងអតតសញ្ញាណ្បណ្ណ ឬបណ្ណរេួសារ ឬលិខិតឆលងមដន
..................................................................................០១ចាប ់

លោបល់  របូវនតបុេគល ឬ នីតិបុេគលមដលមានបណំ្ងចង់លរ់ និងជួសជុលបរកិាា រវទិយុ
េមនាេមន ៍និងទូរេមនាេមនរ៍តូវដ្ឋរព់ារយសុំលៅបញ្ាតតរិរទូរេមនាេមន៍
រមពុជា  

 ោម នរបូវនតបុេគល ឬនតីិបុេគលណាមួយអាចលធវីការ លរ់ និងជួសជុលបរកិាា រ
វទិយុេមនាេមន ៍និងទូរេមនាេមន៍រេប់របលភទលដ្ឋយោម នវញិ្ញា បនបរតផតល់
លដ្ឋយបញ្ាតតិររទូរេមនាេមន៍រមពុជា  

 រនុងររណី្អនរដ្ឋរ់ពារយសុំមិនបានបំលពញឯរសាររេប់រោន់លទ បញ្ាតតិររ
ទូរេមនាេមន៍ រមពុជាមិនអនុញ្ញា តផតល់ជូនតាមការលសនីសុំលឡីយ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការសសនើស ុុំលិខិតអនុញ្ញា តនា ុំចូលបរកិាា រវិទយគុមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍សរាប់ការងារផ្ទា ល់ខលួន 

ល ម្ ោះលសវា ផតល់លិខិតអនុញ្ញា តនាចូំលបរកិាា រវទិយុេមនាេមន ៍  និងទូរេមនាេមនស៍រមាប់
ការង្ករផ្លទ ល់ខលួន 

ររសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

បញ្ាតតិររទូរេមនាេមនរ៍មពុជា ៖ 
 អងគភាពរដឋបាលនិងហិរញ្ាវតថុ ( មផនរទទួលពារយ ) 
 អងគភាពរេប់រេងរលរអាកាសវទិយុ និងអងគភាពបញ្ាតតរិមម និងវវិាទ (មផនរ
បលចេរលទស) 

 អាសយដ្ឋឋ ន ៖ លៅរនុងបរលិវណ្ររសួងប្របសណី្យ ៍និងទូរេមនាេមន ៍   
                    កាច់រជុងវថិីលលខ  ១៣   និង ១០២  សង្កា ត់វតតភនំ  
                    ខណ្ឌ ដូនលពញ រាជធានភីនំលពញ  

 ទូរស័ពទ៖ ០២៣ ៧២២ ៣៣៣  Ext: ២២៨ 
 ទូរសារ៖ ០២៣ ៧២៣ ២២២ 
 អុីមម៉ែល៖ fmu@trc.gov.kh (ការលសនីសុំបរកិាា រវិទយុេមនាេមន)៍ 
            rdu@trc.gov.kh (ការលសនីសុំបរកិាា រទូរេមនាេមន៍) 

 លេហទំព័រ៖ www.trc.gov.kh 
លោលបណំ្ង 
ប្នការផតល់លសវា 

សរមួលដល់ការផតលល់ខិិតអនុញ្ញា តនាចូំលបរកិាា រវទិយុេមនាេមន ៍        និងទូរ 
េមនាេមនស៍រមាប់ការង្ករផ្លទ ល់ខលួន ឲ្យរសបតាមចាប់ប្នរពោះរាជាណាចររ
រមពុជា លដីមបធីានាេុណ្ភាពលសវា និងការរេបរ់េងបរកិាា រវទិយុេមនាេមន៍ និង
ទូរេមនាេមន៍ឲ្យបានរតឹមរតូវតាមបទដ្ឋឋ នបលចេរលទស និងសតង់ដ្ឋរ 

មូលដ្ឋឋ នេតយុិតត  រពោះរាជររឹតយលលខ នស/ររត/០៣១២/១៧៥ ចុោះប្ថៃទី០១ មខមីនា ឆ្ន ំ
២០១២ សតីពី ការបលងាីតបញ្ាតតិររទូរេមនាេមន៍រមពុជា 

 អនុររឹតយលលខ១៤០អនររ.បរ ចុោះប្ថៃទី០៦ មខរញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការ
លរៀបចំ និងការរបរពឹតតលៅរបសល់លខាធិការដ្ឋឋ នប្នបញ្ាតតិររទូរេមនាេមន៍
រមពុជា 

 របកាសលលខ ១៧៥បទ.របរ ចុោះប្ថៃទី១១ មខតុលា ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពី ការ
លផទរតួនាទី និងភាររិចេលៅបញ្ាតតិររទូរេមនាេមន៍រមពុជា 

 របកាសលលខ ០៧២បទ.របរ ចុោះប្ថៃទី១៩ មខមីនា ឆ្ន ២ំ០០៨ សតីពី ការ
រេប់រេងបរកិាា រវទិយុេមនាេមន៍ និងប្ថលលរបីរបាស់រលរអាកាសវទិយុ 

 របកាសលលខ ២០៨បទ.របរ ចុោះប្ថៃទី២៩ មខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១០ សតីពី ការទទួល
សាគ ល់យថារបលភទ (Type Approval) លលីបរកិាា រវទិយុេមនាេមន៍ និងបរកិាា រ
ទូរេមនាេមន៍ 

អតិថជិនមដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

ជនជាតិមខមរ ឬបរលទស ជារបូវនតបុេគល ឬនីតបុិេគល។ 

សតង់ដ្ឋលសវា  រយៈលពល១០ប្ថៃ (ប្ថៃលធវីការ)  លរកាយពីបានបំលពញឯរសាររេប់រោនព់អីនរ
លសនីសុំ។ 

 តប្មល USD. 100.00 (មួយរយដុលាល រអាលមររិ) រនុងមួយដង 

តរមវូការឯរសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

ផតល់លិខិតអនុញ្ញា តនាចូំលបរកិាា រវទិយុេមនាេមន ៍និងទូរេមនាេមន៍សរមាប់
ការង្ករផ្លទ ល់ខលួន៖ 
 

 ររណី្នីតិបុេគល ឬរបូវនតបុេគលមដលមានបណំ្ងនាចូំលបរកិាា រទូរេមនាេមន៍
យរមរលរបីរបាស់ផ្លទ ល់ខលួន៖ 

១. ចំលពាោះនតីបុិេគលសាធារណ្ៈរតវូភាា ប់ជាមួយនូវ៖ 

http://www.trc.gov.kh/


 ពារយលសនីសុំ..................................................................០១ចាប ់
 វរិាយបរត (Invoice)....................................................០១ចាប ់
 បញ្ា ីលវចខេប់ (Packing List).........................................០១ចាប ់
 ឯរសារដឹរជញ្ាូ ន (Airway Bill or Bill of lading )..........០១ចាប់ 
 ឯរសារបញ្ញា រព់ីលរាណ្ៈបលចេរលទស..............................០១ចាប ់

 

២. ចំលពាោះនតីបុិេគលឯរជនរតវូភាា បជ់ាមួយនូវ៖ 
 ពារយលសនីសុំ..................................................................០១ចាប ់
 ចាប់ចមលងលិខតិបញ្ញា រក់ារចុោះរនុងបញ្ា ីររសួងពាណិ្ជារមម ឬលិខតិ
ទទួលសាគ ល់ជានតីិបុេគលលពញលរាណ្ៈចាបល់ដ្ឋយមានលរាខណ្ឌ  
..................................................................................០១ចាប ់

 ចាប់ចមលងវញិ្ញា បនបរតចុោះបញ្ាពីាណិ្ជារមម........................០១ចាប ់
 ចាប់ចមលងបា៉ែ តង់..........................................................០១ចាប ់
 វរិាយបរត (Invoice)....................................................០១ចាប ់
 បញ្ា ីលវចខេប់ (Packing List)..........................................០១ចាប ់
 ឯរសារដឹរជញ្ាូ ន (Airway Bill or Bill of lading )...........០១ចាប់ 
 ឯរសារបញ្ញា រព់ីលរាណ្ៈបលចេរលទស..............................០១ចាប ់

 

៣ . ចលំពាោះរបូវនតបុេគល រតវូភាា បម់រជាមួយនូវ៖ 
 ពារយលសនីសុំ..................................................................០១ចាប ់
 ចាប់ចមលងអតតសញ្ញាណ្បណ្ណ បណ្ណរេួសារ ឬលិខតិឆលងមដនមដលមាន               
សុពលភាព..................................................................០១ចាប ់

 ចំនួនបរកិាា រមិនលលីសពី០២ រំលបល (two sets) 
 វរិាយបរត (Invoice)....................................................០១ចាប ់
 បញ្ា ីលវចខេប់ (Packing List)..........................................០១ចាប ់
 ឯរសារដឹរជញ្ាូ ន (Airway Bill or Bill of lading)របសិនលបីមាន 
..................................................................................០១ចាប ់

 ឯរសារបញ្ញា រព់ីលរាណ្ៈបលចេរលទស...............................០១ចាប ់
 

 ចំលពាោះនីតិបុេគលមដលបានទទួលអាជាា បណ្ណរបតិបតតិការ   ប្នលហដ្ឋឋ រចនាស
មព័នធទូរេមនាេមន៍លដ្ឋយពនធជាបនទុររបស់រដឋរសបតាមចាប់វនិិលោេ ប្ន
រពោះរាជាណាចរររមពុជា៖ 

 ពារយលសនីសុំ...................................................................០១ចាប ់
 លិខិតបញ្ញា រ់ពនធជាបនទុររបសរ់ដឋពរីរុមរបឹរាអភវិឌ្ឍរមពុជា 
..................................................................................០១ចាប ់

 ចាប់ចមលងអាជាា បណ្ណរបតបិតតកិារផតល់លសវាទូរេមនាេមន ៍
..................................................................................០១ចាប ់

 ចាប់ចមលងវរិាយបរតរបាររ់រ់ធានារបតបិតតកិារអាជាា បណ្ណ  
..................................................................................០១ចាប ់

 បញ្ា ីលោល រាយមុខបរកិាា រទូរេមនាេមនន៍ាចូំល (Master List) 
..................................................................................០៦ចាប ់

 

បញ្ញា រៈ់ រនុងររណី្សុបំនតរតូវមានបញ្ា ីកាតស់តុរនាចូំល...................០៦ចាប ់
លោបល់  របូវនតបុេគល ឬនតីិបុេគលមដលមានបំណ្ងចង់បានលិខិតអនុញ្ញា តនាចូំល

បរកិាា រវទិយុេមនាេមន ៍និងទូរេមនាេមន៍សរមាប់ការង្ករផ្លទ ល់ខលួនរតូវដ្ឋរ់
ពារយសុំលៅបញ្ាតតិររទូរេមនាេមន៍រមពុជា  



 ោម នរបូវនតបុេគល ឬនីតិបុេគលណាមួយអាចលធវីការនាចូំលបរកិាា រវទិយុ
េមនាេមន ៍និងទូរេមនាេមន៍សរមាប់ការង្ករផ្លទ ល់ខលួនលដ្ឋយោម នលិខិត
អនុញ្ញា តពីបញ្ាតតិររទូរេមនាេមន៍រមពុជា  

 រនុងររណី្អនរដ្ឋរ់ពារយសុំមិនបានបំលពញឯរសាររេប់រោន់លទ បញ្ាតតិររ
ទូរេមនាេមន៍ រមពុជាមិនអនុញ្ញា តផតល់ជូនតាមការលសនីសុំលឡីយ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការសសនើស ុុំលិខិតទទួលសាា ល់សលើយថារបសេទ (Type Approval) ប្នបរកិាា រវិទយគុមនាគមន៍ និងទូរគមនាគមន៍ 

ល ម្ ោះលសវា ផតល់លិខិតទទួលសាគ លល់លីយថារបលភទ (Type Approval) ប្នបរកិាា រវទិយុ
េមនាេមន ៍និងទូរេមនាេមន៍ 

ររសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

បញ្ាតតិររទូរេមនាេមនរ៍មពុជា ៖ 
 អងគភាពរដឋបាលនិងហិរញ្ាវតថុ ( មផនរទទួលពារយ ) 
 អងគភាពរេប់រេងរលរអាកាសវទិយុ និងអងគភាពបញ្ាតតរិមម និងវវិាទ (មផនរ
បលចេរលទស) 

 អាសយដ្ឋឋ ន ៖ លៅរនុងបរលិវណ្ររសួងប្របសណី្យ ៍និងទូរេមនាេមន ៍   
                    កាច់រជុងវថិីលលខ  ១៣   និង ១០២  សង្កា ត់វតតភនំ  
                    ខណ្ឌ ដូនលពញ រាជធានភីនំលពញ  

 ទូរស័ពទ៖ ០២៣ ៧២២ ៣៣៣  Ext: ២២៨ 
 ទូរសារ៖ ០២៣ ៧២៣ ២២២ 
 អុីមម៉ែល៖ fmu@trc.gov.kh (ការលសនីសុំបរកិាា រវិទយុេមនាេមន)៍ 
            rdu@trc.gov.kh (ការលសនីសុំបរកិាា រទូរេមនាេមន៍) 

 លេហទំព័រ៖ www.trc.gov.kh 
លោលបណំ្ង 
ប្នការផតល់លសវា 

សរមួលដល់ការផតលល់ខិិតទទួលសាគ លល់លីយថារបលភទ(Type approval) ប្ន
បរកិាា រវទិយុេមនាេមន៍ និងទូរេមនាេមន៍ឲ្យរសបតាមចាប់ប្នរពោះរាជាណា
ចរររមពុជា លដីមបធីានាេុណ្ភាពលសវា និងការរេបរ់េងបរកិាា រវទិយុេមនាេមន៍ 
និងទូរេមនាេមន៍ឲ្យបានរតឹមរតូវតាមបទដ្ឋឋ នបលចេរលទស និងសតង់ដ្ឋរ។ 

មូលដ្ឋឋ នេតយុិតត  រពោះរាជររឹតយលលខ នស/ររត/០៣១២/១៧៥ ចុោះប្ថៃទី០១ មខមីនា ឆ្ន ំ
២០១២ សតីពី ការបលងាីតបញ្ាតតិររទូរេមនាេមន៍រមពុជា 

 អនុររឹតយលលខ១៤០អនររ.បរ ចុោះប្ថៃទ០ី៦ មខរញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពី ការ
លរៀបចំ និងការរបរពឹតតលៅរបសល់លខាធកិារដ្ឋឋ នប្នបញ្ាតតិររទូរេមនាេមន៍
រមពុជា 

 របកាសលលខ ១៧៥បទ.របរ ចុោះប្ថៃទី១១ មខតុលា ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពី ការ
លផទរតួនាទី និងភាររិចេលៅបញ្ាតតិររទូរេមនាេមន៍រមពុជា 

 របកាសលលខ ០៧២បទ.របរ ចុោះប្ថៃទី១៩ មខមីនា ឆ្ន ២ំ០០៨ សតី ពីការ
រេប់រេងបរកិាា រវទិយុេមនាេមន៍ និងប្ថលលរបីរបាស់រលរអាកាសវទិយុ 

 របកាសលលខ ២០៨បទ.របរ ចុោះប្ថៃទី២៩ មខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១០ សតីពី ការទទួល
សាគ ល់យថារបលភទ (Type Approval) លលីបរកិាា រវទិយុេមនាេមន៍ និងបរកិាា រ
ទូរេមនាេមន៍ 

អតិថជិនមដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

ជនជាតិមខមរ ឬបរលទស ជារបូវនតបុេគល ឬនីតបុិេគល។ 

សតង់ដ្ឋលសវា  រយៈលពល១០ប្ថៃ (ប្ថៃលធវីការ)  លរកាយពីបានបំលពញឯរសាររេប់រោនព់អីនរ
លសនីសុំ។ 

 តប្មល ៖ 

 ទូរស័ពទចល័ត....................................USD.2,000.00 (អចិប្ន្តនតយ)៍ 
 ទូរសារ  ( Facsimile machine)........USD.1,500.00 (អចិប្ន្តនតយ)៍ 
 បរមិាណី្(PABX).............................USD.1,500.00 (អចិប្ន្តនតយ)៍ 
 ទូរស័ពទធមមតា ឬWireless Phone........USD.1,500.00 (អចិប្ន្តនតយ)៍ 
 លផលជី (Pager).................................USD.1,000.00 (អចិប្ន្តនតយ)៍ 

http://www.trc.gov.kh/


 បរកិាា រវទិយុេមនាេមនដ៍ប្ទលផេងលទៀត.....USD.1,000.00 (អចិប្ន្តនតយ)៍ 
តរមវូការឯរសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

លិខិតទទួលសាគ លល់លីយថារបលភទ(Type Approval)ប្នបរកិាា រវទិយុ
េមនាេមន ៍និងទូរេមនាេមន៍៖ 

 ពារយលសនីសុំ...................................................................០១ចាប ់
 ចាប់ថតចមលងវញិ្ញា បនបរតបញ្ញា រ់ទទួលសាគល់ជាភាន រង់្ករនាចូំលបរកិាា រ
វទិយុ      េមនាេមន ៍និងទូរេមនាេមន៍ឬអាជាា បណ្ណផតល់លសវា
ទូរេមនាេមន.៍.............................................................០១ចាប ់

 ឯរសារបញ្ញា រព់ីលរាណ្ៈបលចេរលទស (Specification)......០១ចាប ់
 របាយការណ៍្ពិលសាធន៍េុណ្ភាពប្នបរកិាា រ (Performance test 

reports) ...................................................................០១ចាប់ 
លោបល់  របូវនតបុេគល ឬ នីតិបុេគលមដលមានបណំ្ងចងប់ានលិខតិទទួលសាគ ល់    លលី

យថារបលភទ(Type approval) ប្នបរកិាា រវទិយុេមនាេមន ៍និងទូរេមនាេមន៍
រតូវដ្ឋរ់ពារយសុំលៅបញ្ាតតិររទូរេមនាេមន៍រមពុជា  

 ោម នរបូវនតបុេគល ឬនតីិបុេគលណាមួយអាចលធវកីារនាចូំល លរ់ បរកិាា រវទិយុេម
នាេមន៍ និងទូរេមនាេមនរ៍េបរ់បលភទលដ្ឋយោម នលិខតិទទួលសាគល់លលីយ
ថារបលភទ(Type approval ) ប្នបរកិាា រវទិយុេមនាេមន៍ និងទូរេមនាេមន៍ 
ផតល់លដ្ឋយបញ្ាតតិររទូរេមនាេមន៍រមពុជា  

 រនុងររណី្អនរដ្ឋរ់ពារយសុំមិនបានបំលពញឯរសាររេប់រោន់លទ បញ្ាតតិររ
ទូរេមនាេមន៍ រមពុជាមិនអនុញ្ញា តផតល់ជូនតាមការលសនីសុំលឡីយ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



លិខិតអនុញ្ញា តសធវើជ្ញភ្នន រ់ងារប្របសណីយ ៍

ល ម្ ោះលសវា លិខិតអនុញ្ញា តលធវីជាភាន រ់ង្ករប្របសណី្យ ៍
ររសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

ប្របសណី្យរ៍មពុជា 
 អងគភាពរដឋបាលនិងហិរញ្ាវតថុ ( មផនរទទួលពារយ ) 
 នាយរដ្ឋឋ នលោលនលោបាយប្របសណី្យ ៍

 អាសយដ្ឋឋ ន ៖ លៅរនុងបរលិវណ្ររសួងប្របសណី្យ ៍និងទូរេមនាេមន ៍   
                    កាច់រជុងវថិីលលខ ១៣  និង ១០២  សង្កា ត់វតតភនំ  
                    ខណ្ឌ ដូនលពញ រាជធានភីនំលពញ  

 ទូរស័ពទ : ០២៣ ៧២៥ ៣៧០ 
             ០២៣ ៧២៥ ៥៣៣ 
 ទូរសារ : ០២៣ ៧២៥ ៥៤៤ 
 អុីមម៉ែល : admincp@cambodiapost.com.kh 
 លេហទំព័រ : www.cambodiapost.com.kh 

លោលបណំ្ង 
ប្នការផតល់លសវា 

អនុញ្ញា តឲ្យរបូវនតបុេគល លធវីជាភាន រង់្ករប្របសណី្យស៍រមាប់ទទួលលរ់មតមរបិ៍
ប្របសណី្យ ៍ មតមរបិ៍វទិា លិខិតលអរ ៉ែរូកាម ប្របសណី្យប៍័រតមានតប្មលរសាប់  
អាល់បនុមមតមរបិ៍ និងបលរមីលសវាទទួលលផាីសបុំរត លិខិតលអរ ៉ែរូកាម ប្របសណី្យ៍
ប័រតមានតប្មលរសាប ់រលរិបរ័ត និងរញ្េប់តូចមានទមៃនអ់តិបរមិា ៥០០រកាម  

មូលដ្ឋឋ នេតយុិតត  អនុររឹតយលលខ ០៥៧ អនររ.បរ ចុោះប្ថៃទី ២១ មខ មិថុនា ឆ្ន  ំ២០១០ សតីពី
ការបលងាីតប្របសណី្យរ៍មពុជា ជាសហរោសសាធារណ្ៈ 

អតិថជិនមដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

របូវនតបុេគលមានសញ្ញា តិមខមរ 

សតង់ដ្ឋលសវា  មានរយៈលពលចំនួន ០៧ ប្ថៃ (ប្ថៃលធវីការ) លរកាយពីបំលពញឯរសាររេប់
រោន់ 

 ទទួលរបារ់អបបហារ ឫរបារ់រំប្រ ៥% (របាភំាេរយ) ពីការលរ់ផលិតផល
ប្របសណី្យ ៍

តរមវូការឯរសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

របូវនតបុេគលអាចទទួលលធវីលសវាបានរតូវមានឯរសារបញ្ញា រ់ដូចខាងលរកាម៖ 
 មានសញ្ញា តិមខមរ 
 មានកាយសមបទារេបរ់ោន ់
 មានសញ្ញា ប័រតប្របសណី្យ ៍ឬសញ្ញា បរ័ត ឬ ធាល ប់បានទទួលការមណ្នាំ
ដររសង់បទពិលសាធនព៍ីសមតថរចិេប្របសណី្យ ៍ឬ បទពលិសាធនល៍លី
ការង្ករប្របសណី្យម៍ដលទទួលសាគ លល់ដ្ឋយសាថ បន័ប្របសណី្យប៍្ន
របលទសណាមួយ 

 មានទីតាងំសមរសប និងចាសល់ាស់ 
 ទីតាងំរបស់ភាន រង់្ករប្របសណី្យន៍មួីយៗ រតូវសថិតលៅឲ្យឆ្ៃ យពោីន  រពម
ទាងំឆ្ៃ យពីការោិលយ័ប្របសណី្យោ៍៉ែ ងតចិ ៥០០មម៉ែរត 

 មិនមដលមានលទាសពបីទលលមីសរពហមទណ្ឌណាមួយ 
 ភាន រ់ង្កររតូវមានអាជាា ប័ណ្ណអាជវីរមមប្របសណី្យផ៍តលល់ដ្ឋយររសងួ
ប្របសណី្យ ៍និងទូរេមនាេមន ៍

 ពារយលសនីសុំលធវីភាន រ់ង្ករប្របសណី្យរ៍មពុជា 
 រិចេសនាភាន រង់្ករប្របសណី្យរ៍មពុជា 

លោបល់ ោម នរបូវនតបុេគលណាមាន រអ់ាចលធវីជាភាន រ់ង្ករប្របសណី្យ ៍     លដ្ឋយោម នលិខិត 
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អនុញ្ញា តមានសពុលភាពលចញលដ្ឋយររសងួប្របសណី្យ ៍និងទូរេមនាេមន៍ 
លឡីយ ។ 

 


